
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
1/2011.(II. 1.)MÖK számú rendelete 

 
az anyakönyvi események díjazásáról 

 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 
42/A. §. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Tvr. 15/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályaira, a többletszolgáltatás ellentételezésére, valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékére az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§1 
 
Ezen rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzata illetékességi területén a 
Polgármesteri Hivatal (5650, Mezőberény, Kossuth tér 1.sz.) hivatali helyiségében (I. emeleti 
16. számú nagyterem), továbbá a munkaidőn kívül történő házasság-, valamint a bejegyzett 
élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) megkötésére, létesítésére. 
 

2.§ 
 

(1) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és augusztus 31. napja közötti időben 
engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, 
jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az 
anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a Polgármesteri 
Hivatalban tartható meg. 
(2) Kedvező időjárási viszonyok esetén is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása 
kötelező. 
 

3.§ 
 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 50.000,-Ft + ÁFA. 
(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása: 10.000 Ft + ÁFA. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjak esetében kedvezmény, részletfizetés nem 
nyújtható. 
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott díjakat legkésőbb az anyakönyvi eseményt 
megelőző 10. napon kell megfizetni. Anyakönyvi eseményt lemondani, befizetett díjat 
visszaigényelni – az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével - írásban, legkésőbb az 
anyakönyvi eseményt megelőző 5. napon lehet. 
(5) Szabadtéri anyakönyvi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az 
anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a 
díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza. 
2(6) 

 
4. §. 

                                                 
1 Módosította a 2/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályba lép 2013.01.30. nappal. 
2 Hatályon kívül helyezte a 9/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a, 2013.03.27. nappal. 
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(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt 
közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről3 szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett – esetenként – 15.000,-Ft díjazás illeti meg a 3. § (1) 
bekezdésében megállapított díj terhére. 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt 
közreműködéséért választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről4 szóló törvényben 
meghatározott szabadidő helyett – esetenként – 5.000,-Ft díjazás illeti meg a 3. § (2) 
bekezdésében megállapított díj terhére. 
 
 
 

5. §. 
 

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

Mezőberény, 2011. 01.31. 
 
 
 
 

Siklósi István s. k. Dr. Baji Mihály s. k.  
polgármester jegyző 

 
 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Mezőberény, 2011. 02.01. 
 
 
                                                                                              Dr. Baji Mihály 
                                                                                                   jegyző 

                                                 
3 Módosította a 2/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2013.01.30. nappal. 
4 Módosította a 2/2013.(I.29.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2013.01.30. nappal. 


